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➢Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Eureko Sigorta A.Ş.
Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5)
numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa
sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan
edebilir.” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz olan Eureko Sigorta AŞ tarafından Kuruma gönderilen veri ihlali bildiriminde özetle;
• Daha önce düzenli olarak manuel gönderilen daini mürtehinli dosyalara ait raporun sistemsel gönderiminin yapılmasına yönelik çalışıldığı, bu
çerçevede testlerle sürecin başarılı olarak çalıştığının teyit edildiği, ancak parametreler canlı ortamda çalışması için taşınırken sisteme
yansımaması sonucu hazırlanan raporun filtrelenmeden alıcılara gönderilmesi sebebiyle veri ihlali gerçekleştiği,
• İhlalin 17.12.2021 tarihinde gerçekleştiği ve aynı gün tespit edildiği,
• İhlalden etkilenen ilgili kişi grubunun müşteriler ve potansiyel müşteriler olduğu,
• İhlalden 601 kişinin etkilendiği,
• İhlalden etkilenen kişisel verilerin ad, soyad, TC kimlik numarası, banka, şube, poliçe bilgileri olduğu,
• İlgili kişilerin veri ihlali hakkında “esmusterihizmetleri@eurekosigorta.com.tr” iletişim kanalı üzerinden bilgi alabileceği
ifade edilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 23.12.2021 tarih ve 2021/1327 sayılı Kararı ile söz konusu
veri ihlali bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak:https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7128/Kamuoyu-Duyurusu-Veri-Ihlali-Bildirimi-Eureko-Sigorta-AS

Çerez Uygulamaları Hakkında Rehber Taslağı
Kurumumuz, çerezler yoluyla kişisel veri işleyen veri sorumlularına yönelik
tavsiye niteliğinde ve yol gösterici mahiyette bir doküman oluşturulması
amacıyla taslak Rehber hazırlamıştır.
Bu kapsamda, veri sorumluları başta olmak üzere taslak Rehber’in kamuoyu
ile 30 gün süre ile paylaşılması suretiyle, ilgili olabilecek tarafların görüşlerinin
toplanması amacıyla Çerez Uygulamaları Hakkında Rehber Taslağı’na ilişkin
görüş ve değerlendirmelerinizin 10/02/2022 tarihine kadar yazı ile Kuruma
ve/veya e-posta ile cerez@kvkk.gov.tr elektronik posta adresine gönderilmesi
mümkündür.

Kaynak:https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7159/Cerez-Uygulamalari-HakkindaRehber-Taslagi

Çarşamba Semineri -Sosyal Medyada Kişisel Verilerin Korunması
Sosyal Medyada Kişisel Verilerin Korunması konulu Çarşamba Semineri çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.
İbn Haldun Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya Bölümü’nden Öğr. Üyesi Doç. Dr. Berrin KALSIN’ın
konuşmacı olarak katıldığı Seminerde, genel olarak sosyal ağlar üzerinde kişisel verilerin korunması
bakımından bireysel olarak atılabilecek adımlar ele alındı.
Bu kapsamda öncelikle sosyal ağ sitelerinin gizlilik sözleşmelerinin incelenmesi gerektiğini ifade eden
KALSIN, sosyal ağ sitelerinde profil oluştururken istenen her bilginin girilmesinin zorunlu olmadığını,
dolayısıyla mümkün olduğunca az kişisel veri paylaşımının olası riskleri azaltacağını belirtti. Sosyal ağlar
üzerinde açık adres, e-posta adresi, cep telefonu numarası ve benzer nitelikteki bilgilerin herkese açık
şekilde paylaşılmamasını öneren KALSIN, arkadaş listelerinin kontrol edilerek sahte hesaplara karşı dikkatli
olunması gerektiğini dile getirdi.
KALSIN, sosyal ağlarda kişisel verilerin korunabilmesi amacıyla bireysel olarak alınabilecek tedbirlerin
önemini de vurguladı. Güçlü parola oluşturma tekniklerinden ve iki faktörlü kimlik doğrulama gibi
imkanlardan yararlanılabileceğini söyleyen KALSIN, bu çerçevede izleyicilere bir dizi tavsiyelerde bulundu.
Seminer Linki:https://www.youtube.com/watch?v=7v6PEDA9bL8
Kaynak :https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7158/Carsamba-Semineri-Sosyal-Medyada-Kisisel-Verilerin-Korunmasi

Kişisel Veri İşleme Amaçlarının Belirli, Meşru Ve Açık
Olması İlkesi Ne Anlama Gelir?
Kişisel verilerin işlenme amaçlarının belirli, meşru ve açık
olması; kişisel veri işleme amaçlarının açıklandığı hukuki
işlem ve metinlerde (açık rıza, aydınlatma, ilgili kişi
başvurularını yanıtlama, veri sorumlusu siciline olan
başvuru) belirlilik ve açıklık ilkesine uyumda hassasiyet
gösterilmesi, teknik-hukuki terminoloji kullanımından
kaçınılmasıdır. Bu esasa uygun davranma aynı zamanda
dürüstlük ilkesine uyum bakımından da önemlidir.

Aydınlatma Yükümlülüğünü Yerine Getirmenin
Bir Şekli Var Mıdır?
Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi
konusunda bir şekil şartı bulunmamaktadır. Aydınlatma
yükümlülüğünün yerine getirilmesi ilgi kişinin (veri
sahibinin) onayına tabi değildir. Tek taraflı bir beyanla
aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilebilir. Aydınlatma
yükümlülüğünün yerine getirildiğinin ispatı veri
sorumlusuna aittir.

